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 شياليت ألامً الؿاكىي الاجحاد ألاوزوبي وإ

 فهيم زملي                                                             خىلت بىهاب

 أطخاذة مظاغدة مؤكخت ]مخػاكدة [                                        -ب-أطخاذ مظاغد 

1-باجىت  حامػت –كظم الػلىم الظياطيت   2-كظم الػلىم الظياطيت حامػت البليدة 

 

 اإلالخظ: 

ه  ٌِد ؤلاجحاد ألاوزوبي ؤٟبر ج١خل بٛلُسي ذو هابّ اٛخـادي طُاس ي ؤم ي وزٜافي ُٗس

، وجوىزث حتا وؿلذ 1951في  "حماغت الفحم والطلب"اًخه اإلاجخمّ الدولي، ٠اهذ بد

ت  بلى ٓاًت الظعي الحشِض لخجظُد وحدة طُاطُت وبلى حد ٟبهر وحدة ؤمىُت مؼتٟر

جىاظه جحدًاث البِ ت الدولُت ١ُٟان ُٗدزالي مىحد، وبحشىا في َرٍ اإلاٜالت الىكّ 

ت اإلاىازد والاحخُاظ ت لئلجحاد، الواٛىي لئلجحاد ألاوزوبي؛ مً خ ٤ مِٗس اث الواٍٛى

والخوٚس إلػ٢الُت ألامً الواٛىي ألاوزوبي، وفي ألاخهر دزاطت الخحدًاث التي جىاظهها 

دو٤ الخ١خل في بهاز مِللت ألامً الواٛىي في الٜازة ألاوزوبُت

The European Union is the largest regional bloc economic in nature 

political, security and cultural defined by the international community, 

beginning "Coal and Steel Group" in 1951, and evolved to very 

actively seek to reflect the political unity and to a large extent a joint 

security unit to face the challenges of the international environment a 

unified federal entity, and we discussed in this article the energy 

situation of the European Union; through the knowledge of energy 

resources and needs of the Union, and the addressing of the 

Problematique of the European energy security, and in the study of the 

challenges faced by the countries of the bloc in the framework of the 

energy security dilemma in the European continent

mailto:f.remili@univ-blida2.dz
mailto:f.remili@univ-blida2.dz


 1028 

174 

 
 

 ملدمت: 

مً اإلاِلىم ؤن ٠ل دو٤  الِالم لها ؤمً ٛىمي جسجبى ازجباها وزُٜا به، 

ـس ُلى ط مت ألازا  ي َرا ألاخهر الري جىطّ م٘هىمه ٟشهرا ٗلم ٌِد ًٜخ

وبحترام طُادة الدولت، بل حِداَا لِؼمل ٠ل مجاالث حُاة ال٘سد داخل 

الدولت؛ ٗالُىم ًخِهن ُلى الدولت ؤن جحٍ٘ ؤمجها الظُاس ي، وؤمجها 

را الواٛىي، وما حهمىا هحً في َرا ، و ؤلاٛخـادي البُئي، وؤلاظخماعي، ٟو

ام ؿىاَ الٜساز في ًل ؤلاهاز َى ألامً الواٛىي الري ؤؿب  محل بَخم

ا بهن الٜىي  ها الِالم، والـساَ حى٤ مـادَز حسوب الواٛت التي ٌِٗس

لى اُخباز ؤن ؤلاجحاد ألاوزوبي ٠ىاحد  ال١بري وال٘اُلت في الىٌام الدولي، ُو

هر  مً بهن الٜىي ال١بري ال٘اُلت في الىٌام الدولي، ٗةن ذل٣ ًخولب مىه جٗى

جإمهن جحـُلها، طُما بذا ُلمىا ؤهه ) ؤٟبر ٛدز مم١ً مً مـادز الواٛت و 

الاجحاد ألاوزوبي ( ٌِاوي مً جبُِت ٟبهرة في َرا الجاهب، جإطِظا ُلى َرا 

ما اإلالطىد باألمً الؿاكىي وإلى أي مدي هوسح الدظائ٤ السثِس ي الخالي: 

ًمىً للمخغير الؿاكىي أن ًؤزس في طياطاث الاجحاد ألاوزوبي داخليا 

 وخازحيا ؟ .

 ُلى ؤلاػ٢الُت اإلاوسوحت اجبِىا الخوت الخالُت: لئلظابت 

: اإلاىازد والاحخياحاث الؿاكىيت ألاوزوبيت  اإلاحىز ألاٌو

ت ل جحاد ألاوزوبي -ؤوال  اإلاىازد الواٍٛى

ب واإلاخىطى  -زاهُا ت لئلجحاد ألاوزوبي ُلى اإلادي الٍٜس  الاحخُاظاث الواٍٛى

 ومحدداجه ألامً الؿاكىي ألاوزوبي : مفهىمهاإلاحىز الثاوي: 

 م٘هىم ألامً الواٛىي  -ؤوال

 محدداث ألامً الواٛىي ألاوزوبي  -زاهُا
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 الخحدًاث التي جىاحه ألامً الؿاكىي ألاوزوبي اإلاحىز الثالث:

 هٜف ؤلاهخاط اإلاحلي والخبُِت اإلات اًد لؤلطىاٚ الخازظُت -ؤوال

یتبػ٢الُت  -زاهُا  ألاوزوبي لئلجحاد الواٛت مىزدي مىزٛى

ت ومىحدة:ؿِىب -زالشا ت مؼتٟر  ت بًجاد طُاطت هاٍٛى

ٌ  اإلاحىز   ألاوزوبيت الؿاكىيت والاحخياحاث اإلاىازد: ألاو

 اٛخـادي ج١خل * (EU-28)  28 الق بإُلاثه ألاوزوبي ؤلاجحاد ٌِد

 الـىاُاث مً الِدًد في ألاولى اإلاساجب ًحخل ٗهى ألاولى، بالدزظت

ِخ الدُٜٛت، والخٜىُاث اإلاخوىزة والخ١ىىلىظُا  ألاولُت اإلاىاد ُلى ذل٣ مدَو

 في ٟبهرا ٛـسا ٌِاوي حُض الخ١خل كِٙ هٜوت ألاخهرة َرٍ وحِد باألطاض،

ٚ  الجاهب، َرا ت للمىازد اإلاحىز  َرا في وطيخوس  ؤوال؛ لئلجحاد الواٍٛى

ب اإلادي ُلى والحخُاظاجه  .زاهُا واإلاخىطى الٍٜس

ت الحـُلت جمشل :ألاوزوبي لإلجحاد الؿاكىيت اإلاىازد -أوال  لئلجحاد الواٍٛى

ص التي هاٛىٍت مىازد مً ًمل١ه ما ألاوزوبي  الداخلُت اٛخـادًاجه ُلحها جتٟر

 ٗمش  وؤلاطتراجُجُت، الظُاطُت جإزهراتها ُلى ٗل  َرا الخازظُت، ُو ٛاجه

 طىي  جمل٣ ال ألاوزوبُت الدو٤  ؤٓلب ؤن هجد الى٘ى احخُاهاث مجا٤ في

 لها اإلاخىٗس اإلاىزد َرا احخُاهي وظبت جخِدي ال حُض ك ُلت احخُاهاث

 دو٤  حظتهل٣ بما مٜازهت ك ُلت وظبت وهي %1,7 الِالسي باالحخُاهي مٜازهت

 مً% 20 حىالي ٌظتهل٣ ألاوزوبي ؤلاجحاد ؤن حُضه٘ظه اإلاىزد مً ؤلاجحاد

 هـٙ مً ؤٟمر ٌظخىزد ٗهى كُِٙ، احخُاهي مّ الِالم في اإلاىخجت الواٛت

ت احخُاظاجه ٚ  في خاؿت م٢اهت للى٘ى ٗةن ؤخسي  ظهت مًالواٍٛى  الظى

ت ٌظخِمل حُض الىاطِت، الطخخداماجه ألاوزوبُت  الري الىٜل ٛواَ في ؤٟمًر
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لُه %33 بحىالي جٜدز بيظبت ألاولى اإلاسجبت في ًإحي  ، %27 الظ١ً ٛواَ ٍو

ألاخسي  الٜواُاث زمت مً %24 بيظبت الـىاُت ٛواَ زم ومً

ت الٜواُاث حِٖس ٟما  ٟبهرا اطته ٠ا ألاوزوبي ل ٛخـاد اإلاحٟس

د حُض للى٘ى  ًٜازب ما وؿلذ الاطته ٞ وظبت ؤن 2004 بحـاثُاث جٟا

 ٜٗى، هً ملُىن  145,12 ًخِدَّ  لم اإلاحلي ؤلاهخاط حهن في هً ملُىن  645.86

رٍ  به دِٗذ ؤلاجحاد داخل الى٘وي وؤلاهخاط الاطته ٞ بهن ال٘جىة َو

 مظخمسة جبُِت ؤلاجحاد دو٤  حِٖس حُض بهر؛ٟ بؼ٢ل الاطخهراد ُلى ل ُخماد

 الدو٤  َرٍ مٜدمت وفي ال١بري، اإلاـدزة وللدو٤  ل خازط ومت اًدة

ٚ  زوطُا ُٜا ػما٤ ألاوطى، والؼس  دو٤  ًخف ُٗما ؤما والنروٍح، بٍٗس

ا ألاٟمر ؤلاجحاد سوظا ؤإلااهُا هجد اطخهراد   جبُِت وظبت جٜدز حُض وبىلىدا، ٗو

سوظ %97 ل خازط ؤإلااهُا  في جخمشل جبُِتها ٗيظبت بىلىدا ؤما %95 بيظبت اٗو

واهُا ؤلاجحاد داخل اإلاىخجت الدو٤  مٜدمت في هجد حهن في98%  التي بٍس

 باإلكاٗت والداهمٞس ،2013 في الُىم في بسمُل ملُىن  1,43 بلى بهخاظها وؿل

ىلىدا، وؤإلااهُا بًوالُا مً ٠ل بلى  خىي اإلاظ ُلى ١ً٘حها ال مجها ٠ل بهخاط ل١ً َو

 .الخازط مً ل طخهراد ملوسة ألاخسي  وهي الداخلي

دُّ  الوبُعي الٔاش ؤما  ِ ُُ  في احخُاهاجه اهخ٘اق حُض مً مىزد زاوي ٗ

 %3,5 مجخمِت ؤلاجحاد دو٤  احخُاهي  جم ًخجاوش  ال بحُض ألاوزوبي ؤلاجحاد

 الٔاش احخُاهي ُلى جحىش  التي اإلاىاهٝ جسجِب بلى وبالسظَى الوبُعي، الٔاش مً

 مً %38 حُض الترجِب؛ ؤط٘ل في جّٜ ؤلاجحاد دو٤  ؤن هجد لوبُعيا

ص الِاإلاُت الاحخُاهاث ٚ  دو٤  في %35و الاجحادًت، زوطُا في جتٟر  الؼس

ُٜا، في %4و ألاوطى، ٢ا ؤما ،%5,6 جمل٣ وآطُا بٍٗس  وظبت ٗلها الؼمالُت ؤمٍس

 ما ىزداإلا لهرا اطته ٟها وظبت بلٔذ حهن في  الِالسي، الاحخُاهي مً 4,9%
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 ُلى اطته ٟها في وحِخمدُاإلاُا اإلاظتهل٣ الٔاش بظمالي مً %18 ًٜازب

٣ حِد التي زوطُا مً الاطخهراد  ألاوزوبي لئلجحاد الٔاش جـدًس في ألاو٤  الؼٍس

 الجصاثس، ؤخهرا زم ٗالنروٍح

ً   ًُ ٟشهرا ًخخلٙ ال ٗةهه ال٘حم وبخـىؾ
 ً د  ز 

ى 
 
 الظابٜهن؛ اإلا

ا كِ٘ا وزوبيألا  ؤلاجحاد ٌِٖس حُض  ال حُض ال٘حم احخُاهاث في حاد 

 الىاطِت باطخخداماجه مٜازهت 2000 لظىت الِالسي الاحخُاهي مً %7 ًخجاوش 

 ٗ ي ٗحها، الـىاُت ٛواَ بخوىز  مِسوٗت ألاوزوبي ؤلاجحاد دو٤  ؤن خاؿت

 .ُؼس الخاطّ للٜسن  الـىاُُت الشىزة مهد ٠اهذ

    : واإلاخىطـ اللسيب اإلادي غلى وزوبيألا  لإلجحاد الؿاكىيت الاحخياحاث -زاهيا

ت الحـُلت بن ت باإلاىازد اإلاخِلٜت الظابٜت الواٍٛى  ألاوزوبي لئلجحاد الواٍٛى

 ؤلاجحاد لدو٤  واإلات اًد ال١بهر الاطته ٞ  جم بهن اخخ ٤ وظىد بلى حؼهر

را اللُِ٘ت، احخُاهاتها وبهن ادة بلى ؤدي الري ألامس َو  بدزظت اُخمادَا ٍش

 حاظُاتها إلػباَ الخازط مً الاطخهراد خ ٤ مً ألاظى ُت، اإلاـادز ىُل ٟبهرة

ت، خماد في ألاوزوبي ؤلاجحاد دو٤  جبُِت بلٔذ ولٜد الواٍٛى  مىازد ُلى الُا

 ومً احخُاظاتها، مجمَى مً  %50 حىالي 2000 طىت في الخازظُت الواٛت

ّ 2020 طىت بحلى٤  %70 بلى جـل ؤن اإلاخٛى

 آخس حؼهر حُض الواٛت ُلى الِالسي للولب اإلات اًد الازج٘اَ ًل وفي           

ى الواٛىٍت  اإلاىازد ؤحد حى٤  للواٛت الدولُت للى٠الت ؤلاحـاثُاث  الى٘ى َو

 ملُىن  96,39 بلى 2016 في طُـل حُض مظخمس جصاًد في ُلُه الولب ؤن

 .الُىم في بسمُل

ِد  في للواٛت دومظخىز  مظتهل٣ بٛلُسي ج١خل ؤٟبر ألاوزوبي ؤلاجحاد َو

ّ مً حُض مظخمس؛ جصاًد في الواٛىٍت واحخُاظاجه الِالم  جـل ؤن اإلاخٛى
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 التي الِاإلاُت ل حخُاظاث باليظبت هً ملُىن  35 بلى2020 في احخُاظاجه

لُه هً، ملُىن  59 بلى طخـل  احخُاظاتها جإمهن بلى ؤلاجحاد دو٤  حظعى ُو

ت ّ خ ٤ مً الواٍٛى ًّ حُض الخازظُت، ؿادزاتها جىَى  ؤن ألاوزوبُهن خٛى

 مً %80و الوبُعي الٔاش مً %60و ال٘حم مً %40 بلى طُـل اطته ٟهم

 2030 في اإلاظخىزدًً الى٘ى

 ومحدداجه مفهىمه:  ألاوزوبي الؿاكىي  ألامً: الثاوي اإلاحىز 

 ألامً م٘هىم ملامهن في البحض بلى اإلاحىز  َرا في طيظعى ذل٣

 .ألاوزوبُت تالحال ُلى وظٜوه ذل٣ بِد زم الواٛىي،

 الواٛت مـادز ُلى الدولي الـساَ جصاًد مّ :الؿاكىي  ألامً مفهىم: أوال

 الٜادمت، الِٜىد خ ٤ ُلحها الولب وجصاًد هدزتها ًل في بمداداتها وجإمهن

ا ؤكخى الري  الواٛت ؤمً  م٘هىم ؤَمُت بسشث   ماخس 
 
ا مـو حا  ِ  واط

ىوىي  ألابِاد مخِدد  وؤلاٛخـادًت ظُاطُتال الدالالث مً ظملت ُلى ٍو

 مً ٟشهر جىّٛ ًل في الٜادمت الِٜىد خ ٤ الدولي ٗالـساَ وؤلاطتراجُجُت؛

س  ٛىي  لـِىد الواٛت، محىزٍ ط٢ُىن  ؤلاطدؼساُٗت والدزاطاث الخٜاٍز

ا في ٛىتها مـدز ١ًمً الدولُت الظاحت ُلى هاػ ت  الري ؤلاٛخـادي همَى

ص الىمى َرا إلطخمساز الواٛت مـادز بلى ًحخاط الدولُت م٢اهتها وحٍِص

ٙ بًجاد محاولت جىاظه البداًت، في   الواٛت ؤمً  إلا٘هىم محدد حٍِس

ا ٙ بًجاد وؿِىبت ظهت، مً ؤلاػ٢الُاث مً ُدد   ٛبل مً ُلُه مخ٘ٝ حٍِس

 زاظّ وذل٣ ؤخسي، ظهت مً واإلاـدزة اإلاظتهل١ت والدو٤  والدازطهن الباحشهن

مىما الواٛت، ؤمً ٛلُت جدىاو٤  لتيا واإلاىٌىزاث اإلاٜازباث لخِدد باألطاض  ُو

 بػ٢الُاث ز ر في  الواٛىي  ألامً   م٘هىم حٍِسٙ بػ٢الُاث بظما٤ ًم١ً

زثِظُت
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 دولت ٠ل جب ي ًل في ألامً إلا٘هىم محدد حٍِسٙ ُلى بج٘اٚ َىاٞ لِع -ؤ

ا مظتهل١ت ؤو مىخجت طىاء  ٘ ا حٍِس  جدب ا ٛد الىاحدة الدولت بن حتا  ها، خاؿ 

٘اث  مً برل٣ ًسجبى وما ؤخسي، بلى ٗترة مً جخخلٙ للم٘هىم مخخل٘ت حٍِس

 في الخىاٗٝ ؿِىبت ومّ الواٛت، ألمً م٘هىمها بخحُٜٝ خاؿت طُاطاث

 للواٛت واإلاظتهل١ت اإلاىخجت الدو٤  بهن الخيظُٝ ؿِىبت جبرش الخٍِسٙ،

اإلاُا وهىُا الواٛت ؤمً جحُٜٝ للمان  .ُو

ا َىاٞ ؤن بال باألطاض دًتبٛخـا ٛلُت ٠اهذ وبن الواٛت ٛلُت  -ب  ؤبِاد 

 ألابِاد في وجخمشل ؤلاٛخـادي، البِد ًُ ؤَمُت جٜل ال للم٘هىم ُدة

 ٛلُت ُلى الخُِٜد مً ٟبهرا ٛدزا ًل٘ي ما بلخ...وألامىُت والبُ ُت الظُاطُت

 .ألابِاد جل٣ بهن والدؼاب٣ الخداخل ًل في الواٛت ؤمً

م ُلى -ط  طلّ هي -والٔاش الى٘ى خاؿت- الواٛت مـادز ؤن مً الٓس

ٚ  لٜاهىن  جخلّ بٛخـادًت  جخلّ ؤؿبحذ ؤجها بال والولب، الِسق الظى

خبازاث ٚ  ًُ بُِدة ؤخسي  إُل خبازاث ؤَمها الظى  .واإلاـ حُت الظُاطُت ؤلُا

ىد  الٜسن  وزماهُيُاث طبُِيُاث في  الواٛت ؤمً  م٘هىم ًهىز  ُو

ً لظىن  حؼسػل   ٠ان الِؼٍس  في ١ًمً   إههب بلُه ؤػاز مً ؤو٤  َى  ٍو

ذ ذل٣ ومىر ،  ٜٗى والخىَى الخىَى  اإلابدؤ َى الخىَى ًصا٤ ال آلان حتا الٛى

د الواٛت، ؤمً ٛلُت في الحاٟم  ألامً م٘هىم في الخٜلُدي اإلاٜترب بزج١ص ٛو

ه  خ ٤ مsecurity of supplyً الِسق ؤمً  ُلى الواٛىي   ُلى التٟر

 ٗإمً الجمُّ؛ مخىاو٤  في بإطِاز تالواٛ مـادز مً ال٢افي ؤلاهخاط جىاٗس

س ؤن وهي واحدة حالت في ًخحٜٝ دولت ألي الواٛت  للواٛت مىازد لدحها جخٗى

را و٠اُٗت، آمىت ٙ َو مه الخٍِس ُّ  مً الِدًد في ال١بري  الٜىي  جدخل د

 ؤن الخٜلُدي اإلاٜترب وحاو٤  جدٜٗه، للمان للى٘ى اإلاىخجت السثِظُت اإلاىاهٝ
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ص ُ   الِسق ؤمً ُلى ًٟس  ذل٣    ها ًٜـد التي الواٛت ؤشماث لخجىب مىه اطِ

ٙ  الواٛت، مـادز مً الِسق في هٜف مً ما دولت مىه حِاوي الري اإلاٛى

ى ّ بزج٘اَ مّ ًت امً ما َو  الٜىمي ألامً حهدد بؼ٢ل ألاطِاز في طَس

 وؤلاٛخـادي

د ها التي ألاشماث مً اإلا٘هىم َرا اإلاٜترب َرا ؤهـاز اطخىحى ٛو  ُٗس

را 1973 في للى٘ى الِسبي الحٌس مجها وخاؿت الدولي الىٌام  الشىزة ٟو

 لئلهخ٘اق للى٘ى الِالسي الِسق حِسق ؤًً ؛1979 ُام ؤلاًساهُت ؤلاط مُت

 بٛخـادًاث تهدًد بلى ذل٣ وؤدي الِاإلاُت ألاطىاٚ في ؤطِاٍز بزج٘اَ وؿاحبه

ت اإلاـادز َرٍ ُلى حِخمد التي ال١بري  الدو٤   .الواٍٛى

 مىّٛ بةخخ ٖ ًخخلٙ الواٛىي  باألمً اإلاٜـىد دًدجح ؤن وهجد

ٚ  في الدولت  مظتهل١ت ؤو للواٛت مىخجت دولت ٠ىجها مً الدولُت الواٛت طى

 ُلى اإلا٘هىم مً ألاٟبر الجصء ًٜىم للواٛت اإلاـدزة الدو٤  بلى ٗالبيظبت لها؛

ص ؤي لدحها؛ الواٛت مـادز ُلى الولب ؤمً  مً الِاثداث ؤمً ُلى ُلى ًٟس

 ٚ البا لواٛت،ا طى اثم ُاثداث بخحُٜٝ ؤلاٛخـادي اإلا١ظب ٢ًىن  ما ٓو  ٗو

ا مالي
 
ى اإلاىخجت للدو٤  ؤلاٛخـادي لؤلمً ؤطاطُا ػسه  جحخه ًىوىي  ما َو

لدحها الواٛت ؤمً

ت حاظُاتها جلبُت في حِخمد التي اإلاظتهل١ت الدو٤  جىلي حهن في  الواٍٛى

ٙ خوس بلى ؤَمُت الخازط ُلى لت ؤو جٛى  حظعى ذل٣ ُلى وبىاء تها،بمدادا ُٛس

ّ بلى اإلاظتهل١ت الدو٤   الخىاٗع حدة جصاًد ًل في لدحها الواٛت مـادز جىَى

ٚ  في الواٛت ؤطِاز وبطخٜساز للواٛت اإلاظتهل١ت ال١بري  الدو٤  بهن  الظى

امؽ الِاإلاُت للواٛت بدًلت مـادز وهسح الوىازت  حاالث في ألامً َو
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ُما ٚ  ًلي ٗو  ال١بري  الدو٤  بِم مىٌىز  مً  لواٛىي ا ألامً  إلا٘هىم طيخوس

 :للواٛت واإلاىخجت  اإلاظتهل١ت

٢ي اإلا٘هىم*  اإلاخحدة الىالًاث بُخماد خ٘م في ًخمشل: الواٛت ألمً ألامٍس

١ُت ٝ ًُ الخازط مً اإلاظخىزدة الواٛت مـادز ُلى ألامٍس  ألهىاَ التروٍح هٍس

ىد  بدىَى ٍتالظِس  الـدماث مخاهس وخ٘م ؤلاًشاهى٤، مشل محلُا مىخجت ٛو

ً دٍز ـّ  البُىلىظُت البداثل ُلى الاُخماد ؤن واػىوً وجسي  واإلاظخىزدًً، اإلا

٢ي الٜىمي ألامً مٜىماث ؤَم ؤحد حِد للواٛت الامٍس

 الواٛت ؤمً حى٤  الـُ ي للم٘هىم باليظبت: الواٛت ألمً الـُ ي اإلا٘هىم*

سُّ  الىاُِٛت الىٌس وظهت ذل٣؛ حى٤  هٌس وظتهي َىاٞ ؤن هجد ـ 
ُ
 ١ٗسة ُلى ج

 وألامً الواٛت ؤمً بهن الِ ٛت وؤن  محخىم ؤمس الى٘ى مـادز جلائ٤  ؤن

 زب  مظإلت هي الظُاطُت الىاُِٛت هٌس وظهت مً ،**الخٜلُدي الٜىمي

د وخظازة،  اإلاظخىزد الى٘ى ُلى الـهن اُخماد ؤن َرٍ الىٌس وظهت وجٟا

 مٌِم ؤن اإلاؼ٢لتو  مظخمس، جىام في اإلاظخىزدة ال١مُاث وؤن مىه، م٘س ال ؤمس

١ُت اإلاخحدة الىالًاث ُلحها حظُوس مىاهٝ مً جإحي ال١مُاث َرٍ  التي ألامٍس

س لً  وبىاء   مِها، هصاَ وؼىب حا٤ في الـهن ًُ ؤلامداداث َرٍ ٛوّ جٗى

 ًخِلٝ ُٗما ذاحي بٟخ٘اء جحُٜٝ كسوزة الخىظه َرا ؤصحاب ًٜترح ذل٣، ُلى

رل٣ ُلحها حِخمد التي ٛتالوا مـادز جىىَّ ألاٛل ُلى ؤو بالواٛت، ّ ٟو  جىَى

 إلاىاظهت بحخُاهي مخصون وبوؼاء مجها اإلاىازد َرٍ بطخهراد ًخم التي الدو٤ 

 الـِىُت الح٢ىمت وجسي  ؤلامداداث، في جحـل ٛد التي الوازثت اإلاؼا٠ل

ت الظُاطُت الىطاثل بطخخدام كسوزة  الب د بحخُاظاث لخىاٟب والِظ١ٍس

الخازط مً ووازداتها الى٘وُت
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 الِٜدًً في ًهسث والتي الخىظه؛ لُبرالُت هي الشاهُت الىٌس وظهت ؤما

ً خماد ؤن لخٜى٤  ألاولى الىٌس وظهت وجخحدي الاخهًر ٚ  ُلى ؤلُا  الّحسة الظى

خماد الى٘وي ؤلاطته ٞ وجخُ٘م  الىحُد الحل َى ؤخسي  وطاثل ُلى باإُل

ت ٛىة بوؼاء مً بدال الواٛت ؤمً للمان ُظ١ٍس

 مً حِد التي ؤلاجحادًت لسوطُا باليظبت:  لسوطُا باليظبت لواٛىي ا ألامً*

 ل١ً ومحدد، واوح م٘هىم له ١ًً لم الواٛىي  ٗإمجها الواٛت مىخجي ٟباز

 مجئ بِد خاؿت السوطُت الخحس٠اث خ ٤ مً ذل٣ بطخخ ؾ ًم١ً

 : الخالُت الس٠اثص حى٤  جمحىزث حُض  بىجهن ٗ دًمهر 

 الوبُعي والٔاش الى٘ى مـادز مً الدولت ٜٗدجهو  طبٝ ما بطخِادة محاولت -

 .والٔسبُت السوطُت الؼس٠اث لـالح

 والحُلىلت اإلاىوٜت، في الواٛت هٜل وؤهابِب خوىن ُلى الظُوسة كمان -

١ت ج٢ىن  ال ؤو زوطُا ُبر جمس ال ظدًدة خوىن بوؼاء دون   .ٗحها ػٍس

ُٙ جصاًد -  لخحُٜٝ ُتالخازظ الظُاطت في الواٛت إلاـادز الظُاس ي الخًى

 الدو٤  مّ الخِاون  بلى باإلكاٗت والخ١خ١ُُت، ؤلاطتراجُجُت ألاَداٖ بِم

را الوبُعي، والٔاش للى٘ى اإلاـدزة ال١بري   مجا٤ في الىاُدة ألاٛواز ٟو

الواٛت

 ٜٗد ألاوزوبي لئلجحاد بالسظَى: ألاوزوبي ل جحاد باليظبت الواٛىي  ألامً*

 لدو٤  الواٛت ؤمً م٘هىم ؤن ألاوزوبُت اإلا٘ىكُت ًُ الـادزة الىزاثٝ ؤٟدث

الخالي الىحى ُلى زثِظُت دُاثم ؤزبّ ُلى ًٜىم ألاوزوبي ؤلاجحاد

ٜـد: الولب بدازة -  .ؤلام٢ان ٛدز الواٛت بطته ٞ جٜلُل  ها ٍو

- ّ  ؤو إلاىوٜت الخبُِت جٜلُل ػإهه مً الري ألامس: الواٛت مـادز في الخىَى

 .الراحي ؤلاٟخ٘اء جحُٜٝ ُلى الِمل خ ٤ مً بُِجها دولت
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ٚ  في ألاشماث ججىب -  ؤمً جحُٜٝ ؤن م٘ادَا ٛىاُت مً بهو ٛا: الواٛت طى

ٚ  ج٢ىن  ؤن ًخولب الِسق  حدور دون  ًحى٤  بما ظُدة بـىزة مىٌمت الظى

 .ؤشماث

 الدو٤  مّ ػسا٠اث في الدخى٤  خ ٤ مً: الخازدي الِسق في الخح١م -

 والٔاش الى٘ى مً وازداتها جإمهن في ألاوزوبي ؤلاجحاد ُلحها ٌِخمد التي السثِظُت

 .الوبُعي

 بجملت  الواٛىي  ألامً  ًسجبى :ألاوزوزبي الؿاكىي  ألامً محدداث -زاهيا

 والتي والِاإلاُت، الٜىمُت الواٛت بطتراجُجُاث في جازس التي اإلاحدداث مً

 الـُِدًً ُلى مخخل٘ت ؤدواث وبطخخدام طُاطاث جب ي بلى بالدو٤  جدّٗ

م١ً والدولي، ميالٜى   ُٗما  الواٛت ؤمً  في اإلاازسة اإلاحدداث ؤبسش  بظما٤ ٍو

 :ًلي

ٚ  في والولب الِسق مه ان بخخ ٤ -  اإلاىٌىز  مً الِالسي الواٛت طى

 ُلى الواٛت ُلى الولب في مت اًدة بىجهرة بزج٘اَ َىاٞ حُض ،ؤلاٛخـادي

ا بخخ ٖ سظّ اإلااكُت، الِٜىد هىا٤ مـادَز  جصاًد بلى باألطاض ذل٣ ٍو

 في والهىد، الـهن خـىؿا الـاُدة والدو٤  الىامي الِالم في الىمى مِدالث

 إلاىاشهت ٠اٖ ٓهر ًصا٤ ال الوبُعي والٔاش الى٘ى مً الِالسي ؤلاهخاط ؤن مٜابل

ا الواٛت ُلى الِالسي الولب في الت اًد  آخس في هجد ولهرا ومـادَز

 اإلاىازد ُلى الِالسي لولبا ؤن بػازة للواٛت الدولُت الى٠الت بحـاثُاث

د للواٛت ألاولُت  وباليظبت 2035و 2008 ُامي بهن %36 بيظبت طهً 

 ؤن« European Commission » ألاوزوبُت الهُ ت ٗخخىّٛ ألاوزبي لئلجحاد

ح مظخمس جصاًد في ألاوزوبي الولب
ّ
 ألن ،%65 بلى 2030 في ًـل ألن ومسش

ص مجها %80 مً ؤٟمر بيألاوزو  ؤلاجحاد ٌظتهل١ها التي الواٛت  ُلى ؤطاطا جتٟر
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 مً ؤٟمر ٌظخىزد الاوزوبي ؤلاجحاد وؤنوال٘حم الوبُعي والٔاش الى٘ى

ت بحخُاظاجه مً 53%  .الواٍٛى

 الظىىاث في الواٛت ومىازد الى٘ى حى٤  ؿساَ ًى شٝ ؤن اإلاخىّٛ ومً       

را ِالسيال الولب وجصاًد ؤلاحخُاهاث لتراظّ هٌسا محخىم ٟإمس الٜادمت  ٟو

اجه الِىٙ مٜداز ل١ً للواٛت، اإلاظتهل٣ الدو٤  داثسة بحظاَ  واإلاىاهٝ ومظخٍى

 جىاجس الجهاًت ٗ٘يبدٛت جحدًدَا ًم١ً ال الـساَ محل طخ٢ىن  التي

 الش ر السثِظُت للِىامل اليظلي الشٜل ُلى طُِخمدان الحسب وطمت

 حى٤  الٜسازاث ٗحها جـىّ التي وؤلاطتراجُجُت الظُاطُت البِ ت: وج٘اُلها

 جىشَّ بهخاط ظٔساُٗت وؤخهرا والولب الِسق بهن اإلاظخٜبُلت الِ ٛت اإلاىازد،

هٍر الى٘ى ت اإلاىازد مً ٓو الواٍٛى

 حٍِسٙ بُادة ًُ دزاطخه ٗ٘ي الواٛت، بمداداث ُلى اإلا٘سوكت الُٜىد - أ

دؼازد  مّه  لؤلمً هن بهن  ؤوإلاان ٍز  ُىدما ألاو٤  الُٜىد؛ جل٣ مً هُى

 ُىدما والشاوي الوبُعي، الىلىب خ ٤ مً مخجدد ٓهر ما مـدز ًـب 

 خ ٤ مً الِسق مً ل حد ح٢ىمُت ُٟٜىد ؤلامداداث ُلى ُٛىد ٌج٘سق

ٙ ُلى اإلاىخجهن بهن بج٘اٚ ؤو مٜاهِت ؤو حٌس ٗسق  مً ؤلامداداث ٛو

ا الواٛت ّ ٗبِدوحٌَس  وجساظّ 1973 مازض في الِسبي الحٌس ٗز

جُا، ذل٣ ظّساء ؤلاٛخـادًت ألاشمت ذ ل١ً جدٍز  ُلى وداثما ُمُٜا ؤزسا جٟس

 ال١بري، اإلاـىِت للٜىي  الٜىمي وألامً الى٘ى بهن اإلاخـىزة الـلت

لُه  الواٛىٍت بمداداتها بهٜواَ مً اإلاخخىٗت اإلاظتهل١ت الدو٤  ٗةن ُو

 م٢امً ًُ بالبحض ألادوا الحد بلى ل خوس حِسكها جٜلُل بلى طِذ

 بوؼاء بلى باإلكاٗت َراؤمىا ؤٟمر ىن ج٢ والواٛت للى٘ى ظدًدة

ً ؤلاطتراجُجُت خصاهاث .ؤلامداداث في هازت  ألي جحظبا الواٛت لخخٍص
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ِخبر - ب  ؤو ؤلاهٜواَ مً جيؼإ التي ألاطِاز في الخٜلباث ؤن  بى٤  َىزطىل  ٌ 

 مشلما  الظُاس ي ؤلاهٜواَ  اإلاىخجهن طُاطت هدُجت الىاػ ت الخُٔهراث

 ال ُىدما  ألاطاس ي ؤلاهٜواَ و ،1973 في يالِسب الى٘ى حٌس مّ حدر

اء ُلى ٛادزا اإلاِسوق ٢ًىن  د اإلات اًد، بالولب الٗى  ؤهىاَ ز زت حدد ٛو

اٛاث مً  :في جخمشل لئلمداداث اإلا٘اظ ت ؤلُا

ت ألطباب بُاٛت - ت ح ٛدزة ُدم هدُجت جيؼإ: ٛهٍس  بهخاظه جـدًس ُلى اإلاىخ 

م١ً الحسب، مشل خازظُت ؤو داخلُت لٌسوٖ  الحالت َىا هرٟس ؤن ٍو

 اللُلي الى٘ى بهخاط مظخىي  ُلى الداخلُت ألاحدار ؤزسث حُض اللُ ُت

ٚ  جإزس بلى بدوزٍ وؤدي  م٘ادئ بزج٘اَ وحدزذ للى٘ى الِاإلاُت الظى

 .الى٘ى ألطِاز

 ؤو مىخجت دولت جٜسز  ُىدما وجيؼإ: الـادزاث ُلى ُٛىد خ ٤ مً بُاٛت - ث

ت  ؤو طُاطُت طبابأل  ؿادزاتها ُلى ُٛىد ٗسق الدو٤  مً مجمُى

 .بطتراجُجُت

م ُىدما مظتهل١ت دولت جدبِه والري: الحٌس - ج  دولت مً بطخهراد جٗس

مُِىت مـدزة

ّص  - ح ت اإلاىازد ؤَم ٌِد الري للى٘ى الِالسي الِسق جٟس  الِالم في الواٍٛى

 في ًإحي اإلاحدداث، مً للِدًد للى٘ى الِالسي الِسق ًخلّ حُض

 طُاطاث اإلاخاحت، ؤلاهخاظُت ٢اهُاثؤلام الى٘ى، ُلى الولب مٜدمتها

ا في جدخل والتي للى٘ى اإلاىخجت الدو٤   التي الجماُُت الظُاطت بهاَز

 بهن الحـف وجىشَّ ؤلاهخاط طٜٙ لخحدًد باليظبت ألاوب٣ جٜسزَا

لاء، ِاث طُادة ًل وفي ألُا  اإلاىظه  ؤوب٣   ه٘ى هـِب بزج٘اَ جٛى

ت اإلاادة َرٍ مً اإلات اًد الِالسي الولب بحخُاظاث لظد   %40 مً الحٍُى
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ص ،2020 في %50 بلى 1997 في : وهي دو٤  طخت ُلى بهخاظه وطُتٟر

ن وٍ  بًسان الِساٚ، ال٢ىٍذ، الامازاث، الظِىدًت، ٗو

ص وبالخالي  في جّٜ ؤٓل ها التي الدو٤  َرٍ بهخاط ُلى الِالسي ؤلاطته ٞ طُتٟر

 اإلاسشحت الِسبي لخلُحا مىوٜت وهي والـساُاث، ألاشماث ب١مرة جدظم مىوٜت

را ،2020 بحلى٤  الى٘وُت ؤلامداداث بم٘اجُ  لئلمظاٞ بٜىة  ٌؼ٢ل ما َو

ا ا تهدًد  ت للمـالح ٟبهر   ألاوزوبي ؤلاجحاد دو٤  ومجها اإلاظتهل١ت، للدو٤  الواٍٛى

ت اإلاىازد حُض مً الدو٤  ؤٜٗس حِخبر التي ذ ه٘ع وفي الواٍٛى  ألاٟمر الٛى

لها بطته ٠ا

 ألاوزوبي الؿاكىي  ألامً جىاحه التي الخحدًاث: ثالثال اإلاحىز 

 خاؿت الدولُت الظاحت في واٛخـادي طُاس ي زٜل ألاوزوبي لئلجحاد           

لاء دو٤  ِد له، اإلايؼ ت ال١بري  ألُا  دًىام١ُُاث في اإلاحىزٍهن ال ُبهن مً َو

إي الدولي، الىٌام ساُٛل جحدًاث ٌِٖس دولُت وحدة ٟو  ألدواٍز ؤداثه في ُو

ا ٌِٖس حُض الدولي، ؤو ؤلاٛلُسي اإلاظخىي  ُلى طىاء ـ  ت اإلاىازد في هٜ  الواٍٛى

دُّ  التي  ِ
ُ
 ؤَمُت مً لها إلاا والح٢ىماث الدو٤  الٛخـاد ألاطاس ي اإلاحّسٞ ح

 . بالٔت بطتراجُجُت

دُّ          ِ
ُ
 ًم١ً هاحُت، مً زثِظُهن؛ لظ بهن بطتراجُجُت ٛلُت الواٛت وح

ٜت ؿمُم في جدخل ألجها تٟةطتراجُجُ الواٛت  اُخباز  اإلاِِؼت هٍس

د الحدًشت للمجخمِاث   لِبذ ٛو
 
 ؤخسي؛ هاحُت ومً جوىزَا، في حاطما دوزا

  ؤمىُت مؼ٢لت ؤًلا الواٛت ؤؿبحذ
 
 ُملُت هواٚ في جدخل ألهه هٌسا

ت  ى  ى  لخجظُدَا الدولي الىٌام في والىحداث الدو٤  ٠ل حظعى التي  ألام 

 ؤن ًبدو: الخازحيت لألطىاق اإلاتزاًد والخبػيت اإلاحلي ؤلاهخاج هلظ -أوال

ا ؤؿب  للواٛت الاطتراجُجي البِد ادة هحى الاججاَاث بدؤث ُىدما واوح   ٍش
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ت، اإلاىازد مً اطته ٞ  الخازظُت الواٛت مـادز ُلى اُخماد زم ومً الواٍٛى

دُّ   ِ  ألاوزبي وؤلاجحاد ُامت بـ٘ت الٔسب ًىاظهها التي الخحدًاث مً َرا وَُ

 اإلاىازد بخـىؾ اإلاحلي ؤلاهخاط في حاد هٜف مً ٌِاوي ألهه خاؿت، بـ٘ت

ت   جم بزج٘اَ مٜابل في( وال٘حم الوبُعي والٔاش الى٘ى) ألاطاطُت الواٍٛى

ت ؤشمت مً ألاوزوبُهن جخىٖ بلى ؤدي مما مجها، اإلاحلي بطته ٟه  في هاٍٛى

ب اإلاظخٜبل  . َاومـادز  الواٛت حى٤  الدولي الخىاٗع ًل في خاؿت الٍٜس

ز ألاوزوبي الى٘ى بحخُاهي ؤن 2008 بحـاثُاث وحؼهر        د ّ
ُ
 مً %0,5 بق ٛ

  جم ؤن حهن في  %2,7 ًخجاوش  لم بهخاظه جم وما الِالسي، ؤلاحخُاهي بظمالي

 الِالسي ؤلاطته ٞ بظمالي مً %22,3 ماًٜازب بلى وؿل ال١لي ؤلاطته ٞ

ز الري  الِام ه٘ع في بحخُاهُه زّٛد   ٜٗد الوبُعي الٔاش ؤما ،%68,1ب ّٛد 

 ؤلاجحاد داخل بهخاظه  جم ووؿل الِالسي ؤلاحخُاهي بظمالي مً 1,6%

 مً %16,2 ماًٜازب بلى وؿل ؤلاطته ٞ  جم ل١ً ٜٗى %6,2 ألاوزوبي

 ،%62,6 بلى مجمىُه في وؿل الري الوبُعي للٔاش الِالسي ؤلاطته ٞ بظمالي

 مظتهل٢ي ٟباز مً ألاوزوبي ؤلاجحاد ؤن هجد ؤلاحـاثُاث َرٍ خ ٤ ومً

ظدا كُِٙ محلي بهخاط ًل في الِالم في الواٛت

ٚ  بن            ؤدٞز حُض لها اإلاـدزة باألٛالُم مسجبى ألاوزوبُت الواٛت طى

 ألاولى للمسة بال٢امل تیالخازظ الواٛت وازداث ُلى اُخمادٍ ألاوزوبي ؤلاجحاد

 اإلاىاٜٗت ؤلاجحاد بدو٤  دّٗ مما اث،یيیالظبِ في ألاولى تیالى٘و الـدمت خ ٤

ت مٜازبت وظىد كسوزة ُلى ذل٣ بِد   مخصهاث لیحؼ١ كسوزة حى٤  مؼتٟر

 تیجیبطتراج لبىاء خوىاث تیألاوزوب تیاإلا٘ىك اجخرث ًیؤ للواٛت، بطتراجُجُت

  green paper  بق ٌِٖس ُٗما وججظدثالواٛت بمداداث بإمً خِلٝی مایٗ

 هاٛىي  بجحاد  بوؼاء في جخمشل وهي 2001 في الدو٤  ٛادة وكِها التي
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 مجا٤ في مؼتٞر ؤوزوبي ٗلاء ؤي ؛  European energy communutؤوزوبي

ت ؤح٢ام َىاٞ ج٢ىن  بحُض الواٛت  اج٘اُٛاجه في الاجحاد لها ٌظدىد مؼتٟر

  green paper  وحِخبر اإلاـدزة، الشالض الِالم دو٤  مّ واإلاظخٜبلُت الحالُت

د حُض الاجحاد لدو٤  جىظحهُت ٟ٘لظ٘ت  ؤو الاَخمام الخوإ مً ؤهه ُلى جٟا

ه   الى٘وُت للىازداث الىه ي ؤو الجٔسافي ألاؿل ُلى ٟبهر بؼ٢ل التٟر

ت، ٚ  ٠ل ُلى ٌِخمد ؤن ألاوزوبي الاجحاد ُلى بل والواٍٛى  الِاإلاُت الظى

للواٛت

  بالواٛت ؤلامداد ؤمً حى٤  ألاخلس ال١خاب   حدد ه٘ظه ؤلاهاز وفي       

 في 8/3/2006 في ألاوزوبي لئلجحاد الخابِت  ألاوزوبُت ال جىت وكِخه الري

 :الخالُت الىٜان مجمَى

١ت الى٘وُت للدو٤  الجٔسافي الٜسب*  ؤن ذل٣ ألاوزوبي ؤلاجحاد مّ الؼٍس

ِها ب َرا الجٔسافي جمٛى  ُملُت طهىلت في ٌظاَم ألاوزوبُت الٜازة مً الٍٜس

 .الواٛىي  الاطخهراد

١ت الدو٤  َرٍ به جصخس الري واٛىي ال الاحخُان* ا ًمشل والري الؼٍس  مىزد 

ا ا َام   .به ؤوزوبا إلمداد وآمى 

١ت الدو٤  مّ الواٛت مجا٤ في للخِاون  بهاز وكّ* -ألاوزو الىدوة   الؼٍس

د ، للواٛت مخىطوُت  بمدًىت الشالض اظخماُها في الىدوة َرٍ وكِذ ٛو

اث 2000 في ؤلاطباهُت  ٓسهاهت   الواٛت بمىكَى ُ ٛت ذاث ثلٜواُا ؤولٍى

 :ؤطاطُت ؤجها ٗحها جسي 

عي ؤلاهاز بؿ ح - ت الـىاُت ٢َُلت وبُادة والخىٌُسي الدؼَس  .الواٍٛى
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س اإلاخىطوُت ألاطىاٚ بدماط -  خ ٤ مً الداخلي والاجـا٤ السبى وجوٍى

ُت الخاؾ ألاوزوبي ؤلاجحاد بسهامح وجىطُّ الٜاثمت، الهُا٠ل جحدًض  َرا بتٛر

 .َرٍ الواٛت ومـادز ؤلاجحاد بهن والٔاش الى٘ى وميؼأث ُا٠لله السبى

ّ واطخخدامه الى٘ى اطخ١ؼاٖ وحصجُّ الى٘ى مـادز جىَى

ّ كسوزة ًخحح ذل٣ خ ٤ مً دم ألاوزوبي الاجحاد وازداث مـادز جىَى  ُو

ه   ألاوزوبي الاجحاد ًدبِه الري الىهج ؤو ٗاإلاىٌىز  بُِجها؛ ؤٛواز ُلى التٟر

 طُاطاث ز ر ُلى جىوىي  ومِٜدة الىواٚ واطِت الواٛت ؤمً إلاظإلت

ت: مترابوت ل١جها مى٘ـلت  اطخدامت كمان ؤظل مً داخلُت آلُاث خلٝ ؤولٍى

ت الواٛت، بمداداث ؤمً ت ظهىدَا جىحُد وؤولٍى  طُاطت خ ٤ مً الواٍٛى

ت، وؤمىُت خازظُت س ألاخهر وفي مؼتٟر  مً والخازظُت الداخلُت طُاطاتها جوٍى

ت الخحخُت لبيُتها حماًت ُٜٝجح ؤظل الحٍُى

د ُام بؼ٢ل ألاوزوبي الاجحاد وح٢ىماث دو٤  زئطاء بن         اٛتراح جٍا

ى ،2006 في ألاوزوبي الاجحاد ٛمت في ألاوزوبُت اإلا٘ىكُت به جٜدمذ  َو

 ظمُّ حؼمل التي اإلاظخٜبل، في الواٛت جإمهن ؤظل مً ؤوزوبُت بطتراجُجُت

اث  وؤلاظساءاث اإلاساحل الٜمت َرٍ حددث ٟما طابٜا، ٠ىزةاإلار الش ر ألاولٍى

لاء للدو٤  الواٛت ؤمً لخحظهن اجخاذَا ًيبغي التي الداخلُت  الاجحاد في ألُا

ألاوزوبي

- ّ  ههج ووكّ الىىوٍت الواٛت اطخخدام واطخِساق الواٛت مـادز جىَى

 .ألاشماث لحل مؼتٞر

دة بطتراجُجُت وكّ - ادة مىحَّ % 15 بلى جـل اإلاخجددة الواٛت حـت لٍص

ىد حـت وشٍادة  .2015حتا% 8 بلى الحُىي  الٛى
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 بلى باإلكاٗت: ألاوزوبي لإلجحاد الؿاكت مىزدي تیمىزىك إشياليت -زاهيا

 وألاطىاٚ اإلاـدزة للدو٤  وجبُِخه ألاوزوبي اإلاحلي وؤلاهخاط الاحخُاهي كِٙ

ُت مً ؤلاجحاد دو٤  جخخٖى الخازظُت ا مىزدحها مىزٛى ن  باُخباَز  السثِس ي اإلامّى 

ت، الحخُاظاتها  وبٛلُسي داخلي اطخٜساز ُدم ٌِٖس مجها البِم ألن الواٍٛى

ظت ؤخسي  ؤٛالُم ؿىب واججه ؿادزاجه ؤطىاٚ مً وّطّ آلاخس والبِم  ٗ  ُمىا

 . الواٛت اطته ٞ مجا٤ في ألاوزوبي لئلجحاد

ًً بن        د  ّز 
ى 
ُ
 زوطُا: َم هاوؤػس  طبٝ ٟما ألاوزوبي لئلجحاد ألاطاطُهن اإلا

ُٜا ػما٤ ودو٤  والنروٍح  ووطى الخلُح دو٤  زم ومً ؤولى، بدزظت بٍٗس

ُٜا ١ُت، اإلاخحدة والىالًاث بٍٗس  بحس حىق ُلى بُخمادٍ ُلى ٗل  َرا ألامٍس

 الدوز  والنروٍح زوطُا جلِب الدو٤  َرٍ بهن ومً الىطوا، وآطُا ٛصوًٍ

ً في ألاٟبر ت بحاظُاتها ؤلاجحاد دو٤  جمٍى الوبُعي الٔاش خاؿت الواٍٛى

ُت مً ًخخٖى ألاوزوبي الاجحاد ل١ً  السوطُت الِ ٛاث خاؿت مىزدًه مىزٛى

ا ٌؼ٢ل والري الواٛت مجا٤ في النروٍجُت  . ألاوزوبي الواٛىي  لؤلمً تهدًد 

 مجا٤ في ألاخهرة آلاوهت في وؼهدٍ الري السوس ي النروٍجي ٗالخٜازب        

 ؤطىاٚ في لسوطُا  بٛخـادي -ظُى مىاٗع َى النروٍح ؤن اُخباز ُلى الواٛت

ٚ  وخاؿت الواٛت ص ُلى النروٍح ُملذ لرل٣ ألاوزوبُت، الظى  ُ ٛاث حٍِص

 لؼما٤ والٔاش الى٘ى مىازد مجا٤ في الطُما زوطُا مّ الاٛخـادي الخِاون 

لت ػساٟت وبٛامت ؤوزوبا  في النروٍح خازظُت وشٍس ؤلٜاٍ خواب وفي اإلادي، هٍى

 الخازظُت للظُاطت ألاطاطُت الِىاؿس خ له مً حّدد 2006 في واػىوً

 ألاطاض  جس حؼ٢ل زوطُا مّ الِ ٛاث جىمُت بإن:   وؿّسح النروٍجُت

 في وزبت جحُٜٝ بلى حظعى دولخه ؤن  وؤكاٖ؛  الؼما٤ في النروٍجُت للظُاطت

ت ال٘سؾ ُلى الٜاثمت الِ ٛاث مً ظدًد همى جىمُت  خ ٤ مً اإلاؼتٟر
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ت داإلاىاز  حظُهر ى ، اإلاىوٜت في الحٍُى  ػساٟت  بىجهن  اُخبٍر إلاا مخابِت َو

ت وزوطُا النروٍح بهن بطتراجُجُت هاٍٛى

ا الؼساٟت َرٍ في ًسي  ألاوزوبي ؤلاجحاد ؤن ٓهر       ً ا جحد   ألن ظدًد 
 
 مً ٟ 

 زوطُا جـدز ٗمش  ألاوزبُت؛ الىازداث ُلى مِا ٌظُوسان والنروٍح زوطُا

ّ ومً %60 ًٜازب ما بيألاوزو  ل جحاد  مً 2030 في  %80 بلى ًـل ؤن اإلاخٛى

ً   ُلى ٗل  وازداتها، مً %22 والنروٍح الوبُعي، الٔاش
ُّٜ  ُ  بإن زوطُا ج

 وجبُِتهم الوبُعي الٔاش مً لـادزاتها وألامشل اإلاىاطب البدًل َى النروٍح

ت  نروٍجيال الٔاش دون  ؤهه ألاوزوبي ؤلاجحاد بدزاٞ ُلى ٗل  لها، الواٍٛى

 ٛىاُد ُلحهم طخملي التي  ٓاشبسوم  السوس ي الِم ٚ طُوسة جحذ ط٢ُىن 

 ُلى البلدًً َرًً اج٘ٝ وبذاوازداتها في جهاجي بؼ٢ل وجخح١م الٔاش لِبت

ت طُاطت  َرا ُلى الـِب مً ط٢ُىن  ألاوزوبي الاجحاد ججاٍ مىحدة هاٍٛى

ّ حى٤  البداثل وجٜلُل السوطُت الظُوسة مً ًخحسز  ؤن ألاخهر  مىزدًه، جىَى

ّد  النروٍح وؤن خاؿت  ِ
ُ
ُت ألاٟمر الدولت ح  الاجحاد لدو٤  باليظبت مىزٛى

ا  ػ٘اٖ هاٛت ٛواَ وجمل٣ للواٛت، الدولُت الى٠الت ؤُلاء ؤحد باُخباَز

ٚ  ومظخٜس  .ومىزى

ٚ  دو٤  وخاؿت ألاخسي  ألاٛالُم دو٤  ؤما        مً ُدد َىاٞ ألاوطى الؼس

م ؤوزوبا، في الى٘ى مجا٤ في الواٛت داداثبةم اإلاخـلت الهامت الٜلاًا  ٗٓس

ت ٍص ٚ  مٟس  التي الـدماث ؤن بال الوبُعي، الٔاش مً وازداجه مً ألاوطى الؼس

 وبٛلُمُت داخلُت وؿساُاث اطخٜساز ُدم حِٖس والتي اإلاىوٜت في جحدر

ى الخازظُت، ُو ٛاتها الخحخُت بيُتها تهدد  حِخمد ؤن بلى ؤوزوبا ًلوس ما َو

 التي ألاخهرة َرٍ السوطُت، الٔاش وازداث ُلى الٜادمت طىت 25 في زوطُا ُلى

د مما مسجهن مً ؤٟمر جىمى ؤن اإلاخىّٛ مً ا مً طهً   الواٛت ؤمً ُلى جإزهَر
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 ٓىُت ؤخسي  مىاهٝ بلى بالخىظه ألاوزوبُت بالدو٤  دّٗ الري ألامس ألاوزوبي،

ىوبٝ والٔاش بالى٘ى ُٜت البلدان ظمُّ ُلى زثِظُت بـىزة َرا ٍو  مشل ألاٍٗس

ا، ؤؤىال ت الؼساٟت بٛامت حى٤  محادزاث وبظساء وهُجهًر د الواٍٛى  ذل٣ جم ٛو

بالِ٘ل

م :ومىحدة مشترهت ؾاكىيت طياطت إًجاد ضػىبت -زالثا  ؤلاجحاد وؿى٤  ٓز

 والظُاس ي الاٛخـادي الخ٢امل مً مخٜدمت مساحل بلى بٛلُسي ٟخ١خل ألاوزوبي

ى ألاواثل، اإلااطظىن  له طعى الري هدٖال بلى ًـل لم ؤهه بال وألام ي  َو

لى ، مخحدة ؤوزوبُت والًاث   بٛامت ى مً ؤٟمر هسح ألاطاض َرا ُو  طِىاٍز

 ز زت في بظمالها جم ألاوزوبي، لئلجحاد مخوىزة مسحلت بلى للىؿى٤ 

اث َى  :طِىاٍز

ى ا اٛترحه: ألاو٤  الظِىاٍز  ُٗه ودُا  ِٗؼس ًىػ٢ا  ألاإلااوي الخازظُت وشٍس ُلى 

ا اإلاض ي ىبل  بالٜىي  وبمدادَا ؤوزوبُت ُٗدزالُت ماطظاث بوؼاء هحى ٛدم 

ُِت، ً ؤوزوبا ؿُِد ُلى هُابُت اهخخاباث وبظساء الدؼَس  ُٛادة وحدة وج٢ٍى

ت ٍص  .مٟس

ى ً بِم ٛدمه اٛتراح َى: الشاوي الظِىاٍز ٍس
ّ
 ؤلاجحاد لدصجُّ ألاوزوبُهن اإلاىٌ

 للدو٤  والظماح ،واٛخـادي طُاس ي ج٢امل هحى اإلاض ي ُلى ألاوزوبي

 له آلاخس والبِم اٛخـادًت ٛىة له ٗبِلها والخ٢امل؛ باالزجبان ألاوزوبُت

ت، ٛىة ظخوُّ ُظ١ٍس لاء ٠ل َو ت ألُا  . الٜسازاث اجخاذ في اإلاؼاٟز

ى واوي الىشزاء زثِع اٛتراح َى: الشالض الظِىاٍز   بلهر هىوي  الظابٝ البًر

ت بدون  ُٗدزالُت ؤوزوبا ١ٗسة في حِدًل بةظساء ت، مجمُى ٍص  ًم١ً بحُض مٟس

لا ها مُِىت ؤَداٖ لخحُٜٝ ج٢ام  ؤٟمر مخخل٘ت ججمِاث حؼ١ُل أُل
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م ؤلاجحاد داخل ال٘اُلت الٜىي  ٢ٗل         في السئي لخىحُد حظعى ؤجها ٓز

 الىهىُت اإلاـالح اخخ ٖ مً حِاوي ٗةجها الخازظُت، الظُاطت مجا٤

 إلاىاظهتها؛ بجباُها الىاظب اطاثوالظُ الجدًدة الخحدًاث حى٤  واإلاٜازباث

  الىهىُت اإلاـالح جىَى ؤن حُض
 
ٙ

 
  ٛو

 
 بـىث الخحدر بم٢اهُت ؤمام حاث 

ٚ  طلوت وظىد ب١٘سة ًخِلٝ ُٗما خاؿت واحد  طُاطاث ُلى وهىُت ٗى

 هاٛت لظُاطت السثِظُت اإلاِازكت هي الظلوت َرٍ الىهىُت، الواٛت

ت، ت والٜىي  الدو٤  طلٞى ج٘ظهر ؤؿب  حُض مؼتٟر  الِالسي للؼإن اإلاحٟس

 الظعي ؤن ٟما اإلاىازد، ُلى للمىاٗظت اإلاحىزٍت ألاَمُت ُلى باألطاض ٌِخمد

  ؤكخى وحماًتها الواٛىٍت اإلاىازد جإمهن وزاء
 
  طمت

 
 ألامً جخوُى في بازشة

 وكّ بلى حظعى الواٛىي  لؤلمً مىٌىزَا وحظب دولت ٢ٗل الٜىمي،

ا اإلاىٌىز، وذل٣ جخىاٗٝ طُاطاث
 
ِها مً واهو ٛ  وفي الواٛت مِادلت في مٛى

الواٛت بمظإلت ؿلت لها التي الدولُت الهُ اث ؤو الدولُت اإلاىٌماث بهاز

 : خاجمت

صا جحخل  الواٛت  ؤن للٜى٤  اإلاٜالت َرٍ جهاًت في هخلف ا مٟس  في َام 

 الظُاطاث ؤؿبحذ حُض والدولُت؛ ؤلاٛلُمُت والخ١خ ث الدو٤  طُاطُاث

 الصاثد الدؼدًد ًخولب مما ٟلي؛ ػبه بؼ٢ل الاٛخـاد ُلى جسج١ص لها ألامىُت

 اإلاىاد وازداث ُلى حِخمد التي الدو٤  لخل٣ باليظبت ألاٛل ُلى اإلاىازد ُلى

ت ٛلُت اإلاىازد وزاء الظعي وؤؿب  الـىاُُت، ٛىتها ألظل الخام ٍص  مٟس

اثٙ بحدي بىؿ٘ها ى للدولت، ألاولُت ألامىُت الًى  ومً م حٌخه ًم١ً ما َو

 .ألاوزوبُت الحالت ُلى ٜاههبط زم
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